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(SALAM PEMBUKA) 

Assalamuaikum Wr.Wb 

Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua.  

( Pantun Pembuka ) 

Pergi ke kebun memetik tomat 

Memetiknya ditemani paman 

Saya ucapkan salam hormat 

Untuk para hadirin sekalian 

(Greetings) 

Yang Saya Hormati, 

 Chief Change Management Officer II - CTO (Tim Reformasi Birokrasi dan 

Transformasi Kelembagaan Pusat) 

 Kepala Subdit Transformasi Kelembagaan sebagai Ketua Pelaksana Harian 

PMO DJPb 

 Para Resource Person, Para Koordinator Inisiatif Strategis Kementerian 

Keuangan Tahun 2022 dan PIC Quickwins 2022 

 Yang saya Banggakan Para Change Agent dan Light House LIngkup Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan 



 Bapak Ibu peserta Kegiatan Pekan Duta Transformasi 2022 serta  

 Panitia Penyelenggara Kegiatan Pekan Duta Transformasi, PMO DJPb yang 

berkolaborasi dengan CTO, UIC Quickwins,KPPN Surakarta, KPPN Pelaihari 

dan KPPN Wamena 

 

• Pertama tama , marilah kita panjatkan Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat 

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan nikmat dan rahmat-

Nya kita dapat diberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam 

kegiatan Pekan Duta Transformasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat 

wal’afiat. Saat ini masih dalam suasana Syawal, ijinkan kami mengucapkan 

Minal aidin Walfaidzin,Mohon Maaf Lahir dan Batin 

 

Bapak/Ibu Sahabat Duta Transformasi Yang Kami Hormati,  

• Kami sangat mengapresiasi atas Kinerja para Duta Transformasi  DJPb yang 

sudah sangat luar biasa menunjukkan kontribusi selama ini dalam menjadi 

agen perubahan yang selalu sigap menyampaian pesan perubahan di unitnya, 

baik di kantor pusat, kanwil DJPb maupun di KPPN, sehingga program 

Transformasi Kelembagaan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

milestone yang telah ditetapkan. Program tersebut dituangkan dalam bentuk 

ISRBTK sejak tahun 2015 melalui KMK 36/2014 sd KMK 88 /2022 harus kita 

kawal Bersama sama implemtasinya.  

• Kamu juga mengucapkan selamat bagi para Duta Transformasi ,baik Change 

Agent danLight House  DJPb yang baru bergabung di tahun 2022, semoga 

rangkaian kegiatan Pekan Duta TK ini menambah semangat dan menjadi bekal 

untuk menjalankan Amanah diunitnya. Saya yakin dengan makin banyaknya 



Duta Transformasi maka makin banyak agen agen perubahan di DJPb dan 

bahkan dilingkup Kementerian Keuangan ,  

 

(TUJUAN KEGIATAN) 

Bapak/Ibu Sahabat Duta Transformasi Yang kami Banggakan, 

• Kegiatan Pekan Duta Transformasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini 

merupakan agenda periodik  yang diselenggarakan oleh PMO DJPb sebagai 

salah satu Strategi Manajemen Perubahan dan Komunikasi (Change 

Management and Communication) Project Management Office (PMO) DJPb 

untuk para Duta Transformasi Kelembagaan, yang dilaksanakan dengan cara 

berbeda setiap tahunnya. 

• Kegiatan Pekan Duta Transformasi dilaksanakan berupa sharing session 

informasi terkait Implementasi Transformasi Kelembagaan di DJPb bagi para 

Change Agent danLight House  DJPb. 

•  Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dan akan dihadiri oleh 274 Duta 

Transformasi yang terdiri atas 232 Light House serta 42 Change Agent yang 

sebelumnya telah ditetapkan dengan KMK Nomor 112/KMK.01/2022 tentang 

Penetapan Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2022  

• Pekan Duta ini juga diikuti oleh para pengganti Change Agent  dan Light House 

yang baik yang baru mutase/promosi yang saat ini sudah bertugas ditempat 

yang baru. 

• Pekan Duta Transformasi merupakan sarana transfer knowledge yang 

menghadirkan para resource person dari CTO, PMO DJPb serta para UIC 

Direktorat Teknis sebagai pengampu Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan 

dan Quickwins DJPb tahun 2022.  



• Tujuan dari kegiatan Pekan Duta Transformasi ini adalah sebagai sarana 

sharing knowledge implementasi Inistiaf Strategis Kementerian Keuangan dan 

Pelaksanaan Quickwins 2022 dalam rangka memberikan hak yang sama 

kepada seluruh pegawai DJPb melalui Duta Transformasi, baik Change Agent 

maupun Light House, sehingga dapat meyakinkan para pemangku 

kepentingan untuk terlibat, berpartisipasi aktif dalam mendukung program 

Transformasi Kelembagaan.  

 

(TUGAS PMO DAN DUTA) 

Bapak/Ibu Sahabat Duta Transformasi Yang kami Banggakan, 

• Salah satu tugas dari PMO yaitu menyediakan dan/atau meneruskan informasi 

seputar Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 

Kementerian Keuangan melalui Duta Transformasi  

• Program Duta Transformasi dilaksanakan sejak tahun 2015 sejalan dengan 

lahirnya Quickwins DJPb. 

• Tugas Duta sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.01/2022 

tentang Penetapan Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2022 

adalah : 

1. Melaksanan Program Duta Transformasi 2022 yang telah ditetapkan 

Tim  Reformasi Birokrasi dan CTO 

2. Melakukan sosialisasi dan membantu terlaksnaya proses perubahan 

dalam kaitannya dengan implementasi program RBTK di unit kerja 

masing masing 

3. Mengumpulkan umpan balik terkait implementasi program RBTK 



4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan RBTK Kemenkeu baik yang 

diselenggarakan leh CTO maupun PMO 

5. Menjadi penghubung CTO dan PMO dengan pegawai unit dalam 

menyampaikan pesan perubahan 

6. Menjadi Role model Perubahan  

 

• Untuk menjembatani  salah satu tugas Duta Transformasi melakukan 

sosialisasi serta membantu terlaksananya perubahan yang berkaitan dengan 

implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan di lingkungan kerja 

masing-masing. Duta Transformasi haruslah memiliki bekal pemahaman yang 

baik terhadap tugasnya.  

• Agar para Duta Transformasi mendapatkan pemahaman yang mendalam 

terhadap tugasnya, maka dalam acara ini akan diberikan materi terkait dengan 

Inisiatif Strategis dan Quickwins.serta program kerja Duta Transformasi 2022  

• Sebagai role model, para Change Agent dan Light House juga dapat 

menjadi pemeran aktif di dalam membangun serta  menjaga Zona 

Integritas di unit masing masing. Pada Kesempatan ini pula kami mohon 

dukungan Bapak Ibu bagi Direktorat Sistem Perbendaharaan yang 

sedang berproses menuju unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari 

Korupsi pada tahun 2022. 

 

(PENUTUP) 

Bapak/Ibu Sahabat Duta Transformasi Yang kami Banggakan, 

• Saya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan Pekan Duta Transformasi 2022 

ini. Saya berharap, kegiatan ini dapat dilaksanakan secara periodik untuk 



mengedukasi para Duta Transformasi terkait Inisiatif Strategis Kementerian 

Keuangan dan Quickwins DJPb serta informasi tentang Transformasi 

Kelembagaan lainnya. 

• Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menekankan kembali kepada 

Bapak/Ibu sekalian bahwa pelaksanaan Transformasi Kelembagaan di Ditjen 

Perbendaaraan ini tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa dukungan dan 

kolaborasi semua pihak yang terkait, baik itu di internal Kementerian Keuangan 

maupun yang lebih luas di eksternal, kementerian/lembaga.  

• Diharapkan dengan adanya kegiatan berupa Sharing Session ini dapat 

menambah bekal para Duta Transformasi tentang pencapaian Transformasi 

Kelembagaan di DJPb baik terkait Inisiatif Strategis maupun Quickwins yang akan 

disampaikan oleh para resource person  yang berkompeten sehingga menjadi 

bekal mengomunikasikan dan meyakinkan para pemangku kepentingan untuk 

terlibat dan mendukung program Transformasi Kelembagaan  

• Saya berpesan kepada seluruh Duta Transformasi agar selalu siap untuk 

menyambut perubahan dengan mengubah mindset: 

1. Selalu berpikiran positif  

2. Tingkatkan produktivitas 

3. Passion dalam bekerja  

• Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan 

selanjutnya bagikan informasi yang akan Bapak/Ibu peroleh untuk para pegawai 

dan mitra kerja di unit Bapak/Ibu dengan memanfaatkan seluruh media 

komunikasi yang dimiliki agar tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat tercapai 

dan memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak. 

 



( Peresmian Acara Pekan Duta Transformasi) 

Bapak/Ibu Sahabat Duta Transformasi Yang kami Banggakan, 

• Akhir kata, dengan mengucapkan Bissmillahirrohmanirrohiim , Kegiatan 

Pekan Duta Transformasi Tahun 2022 resmi dibuka. Semoga Allah SWT 

Tuhan YME, meridhoi rangkaian kegiatan kita dan menghasilkan manfaat yang 

sebesar besarnya bagi organisasi, masyarakat,negara dan  bangsa kita tercinta. 

• Sebagai penutup, selamat mengikuti Kegiatan Pekan Duta Transformasi 2022, 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap langkah kita untuk terus 

memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. 

• Terima kasih, Bihalifaufik Walhidayah , wassalamualaikum wr wb.  

( Pantun Penutup ) 

Pergi ke Madiun naik bus patas 

Tidak lupa mampir ke kediri 

Bersama duta wujudkan zona integritas 

wujudkan Indonesia wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih 

melayani 

 

(Salam Penutup) 

Salam transformasi 

Berubah butuh kita ! 

 


